
Regulamin konkursu  literackiego  

„TO WŁAŚNIE JEST NASZA RODZINA” 

 

I. Organizatorzy: 

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy z siedzibą przy                

ul. Kościuszki 6.  

2. Partnerem konkursu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy.  

 

II. Cele konkursu: 

1. Kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny. 

2. Pogłębienie świadomości na temat wartości rodziny we współczesnym świecie.   

3. Popularyzowanie twórczości literackiej wśród dzieci i dorosłych.  

4. Zachęcanie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności. 

5. Upowszechnianie kultury języka polskiego. 

 

III. Zasady uczestnictwa: 

1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych,                                             

ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych.  

2. Tematem przewodnim konkursu jest hasło „To właśnie jest nasza rodzina”. 

3. Praca konkursowa powinna być napisana prozą (np. opowiadanie, esej, list, felieton) lub 

wierszem. 

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę własnego autorstwa, która nie była 

dotąd nigdzie publikowana 

5. Prace nie powinna przekraczać trzech stron formatu A4. 

6. Każda z prac powinna być opatrzona metryczną zawierającą następujące dane: 

- imię i nazwisko uczestnika, 

- wiek, 

- telefon kontaktowy, 



- podpis rodzica/ opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich 

7. Prace oceniane będą przez powołaną komisję konkursową. 

8. Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszonych prac i wyłoni zwycięzców, biorąc pod 

uwagę następujące kryteria: 

- zgodność pracy z hasłem konkursowym,  

-oryginalność,  

-ogólna estetyka pracy. 

 

IV. Sposób i termin składania prac: 

1. Prace konkursowe należy składać do 10 lutego 2017 r. w siedzibie Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Rozprzy.  

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu nadsyłania prac. 

3. Informacja o dokładnym terminie i godzinie spotkania, w trakcie którego nastąpi ogłoszenie 

wyników i wręczenia nagród pojawi się na stronie Organizatora:  www.biblioteka.rozprza.pl  

 

V. Nagrody: 

1. W konkursie przewidziano nagrody i wyróżnienia rzeczowe, za które nie przysługuje 

ekwiwalent pieniężny. 

2. Fundatorem nagród jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy. 

VI. Informacje dodatkowe: 

1.   Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na : 

- przeniesienie na Organizatora prawa własności złożonych prac, 

- przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz wykorzystanie jego wizerunku   w zakresie 

dotyczącym konkursu. 

 

 

 

 

 

http://www.biblioteka.rozprza.pl/


 

 

 

 


